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چکیــد ه| براســاس شــواهد و اســناد موجــود، در دورۀ صفــوی، باغ هــای زیــادی در اصفهــان ســاخته شــده 
ــت.  ــده ترین آنهاس ــب از شناخته ش ــاغ هزارجری ــت. ب ــده اس ــای  مان ــا برج ــی از آنه ــا نام ــروزه تنه ــه ام ک
ــاغ در جنــوب زاینــده رود و در دامنــۀ کــوه صفــه جــای داشــته اســت. امــروزه دانشــگاه اصفهــان و  ایــن ب
بخش هایــی از یکــی از محــالت شــهری )مرداویــج( بــر روی بقایــای آن ســاخته شــده اســت. بازخوانــی ایــن 
ــای باغســازی  ــه شــناخت بیشــتر بخشــی از ارزش ه ــدی آن، ب ــای کالب ــی ویژگی ه ــاغ در راســتای معرف ب
ــرای  ــکاری ب ــد راه ــری می توان ــی و تصوی ــناد توصیف ــتا، اس ــن راس ــد. در ای ــک می کن ــی کم ــن ایران که
تحلیــل ویژگی هــای کالبــدی بــاغ هزارجریــب در زمــان آبادانــی آن باشــد. ســیاحان بســیاری در دوره هــای 
مختلــف بــه توصیــف ایــن بــاغ بــه لحــاظ معمــاری و رویدادهــای آن در زمــان آبادانــی و افــول پرداخته انــد. 
ایــن پژوهــش بــرای نخســتین بــار تــالش می کنــد بــه بازنمایــی بصــری کالبــد بــاغ هزارجریــب و عناصــر 
ــاغ در فراینــد بازنمایــی تصویــری  ــه ای جامــع بپــردازد. از ســوی دیگــر چگونگــی آبیــاری ایــن ب آن به گون
آن آشــکار خواهــد شــد. جهــت انجــام ایــن مدلســازی از اطالعــات کتابخانــه ای به عنــوان اســناد توصیفــی 
از یــک ســو، و از اســناد تصویــری از ســوی دیگــر بهــره گرفتــه شــد. مطالعــات میدانــی منطقــۀ مــورد نظــر 
ــا  ــا ب ــر آن اســت ت ــه ب ــن مقال ــود. ای ــان ب ــذر زم ــاغ در گ ــن ب ــناخته های ای ــدۀ بخشــی از ناش تکمیل کنن
بازنمایــی بــاغ هزارجریــب در گــذر زمــان بــه دگرگونی هــای آن نیــز بپــردازد. یافته هــای ایــن پژوهــش بــر 
پایــۀ چهــار نظــام اصلــی بــاغ ایرانــی: راه، گیــاه، ســاختمان و آب نهــاده شــدند. بــا تحلیل هــای انجام گرفتــه 
ارتبــاط فضایــی بخش هــای گوناگــون بــاغ هزارجریــب، نســبت فضاهــای پــر و خالــی، تعــداد ســطوح و فــرم 
ــود نیــز  ــد آمــده ب ــد. از ســوی دیگــر تغییراتــی کــه در گــذر زمــان پدی ــه دســت آمدن شــکلی عمــارات ب

آشــکار شــد. 

ــی و  ــی، اســناد توصیف ــب، بازنمای ــاغ هزارجری ــان، ب ــاغ اصفه ــوی، چهارب ــد ی| باغ ســازی صف واژگان کلی
تصویــری، منظــر تاریخــی.
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مقد مـه| بـاغ هزارجریـب در زمـان شـاه عبـاس اول در جنـوب 
اصفهـان براسـاس طـرح چهـار بخشـی سـاخته شـد. این بـاغ نیز 
و  افغان هـا  حملـه  در  صفـوی  دیگـر  بناهـای  از  بسـیاری  چـون 
حـوادث دوره قاجـار، دچـار تخریب هـای جدی شـد. ایـن تخریب 
در زمـان خیابان کشـی های شـهری و ایجـاد کاربری هـای جدیـد، 
بسـیار تشـدید شـد، به گونـه ای که از کالبـد آن تنهـا دو برج باقی 
مانده اسـت. در این میان، اسـناد تصویـری و توصیفی برجای مانده 
می توانـد بـه بازیابـی کالبـدی ایـن بـاغ در زمـان گذشـته یـاری 
رسـاند. بازنمـود تصویـری ایـن بـاغ، بخشـی از معمـاری فرامـوش 
شـده یادمانـی ایـن شـهر را آشـکار خواهـد سـاخت. همچنیـن از 
ویـژه ای  ارزش هـای  دارای  می توانـد  بازنمـود  ایـن  دیگـر  سـوی 
باشـد زیـرا یکـی از تنهـا باغ هـای عمومـی و شـاهی جنـوب شـهر 
اصفهـان اسـت کـه در زمان صفویه سـاخته شـده بود. در راسـتای 
دسـت یابی بـه اهداف پژوهش، سـؤال زیـر به عنوان پرسـش اصلی 

اسـت: مطرح 
ویژگـی کالبـدی بـاغ هزارجریـب در زمـان سـاخت چگونـه بـوده 

؟ ست ا

پیشینه تحقیق
سـاخت بـاغ در ایـران پیشـینه طوالنی داشـته و در بیشـتر دوره ها 
کشـاورزان  اسـت.  بـوده  شـهری  ارکان  از  جدایی ناپذیـر  بخشـی 
آبیـاری و  بـرای  بـه گونـه ای می سـاختند کـه  را  باغ هـا  ایرانـی، 
آفتاب گیـری، کمتـر دچـار مشـکل شـوند )تحویـل دار اصفهانـی، 
1342(. از الگوهـای قدیمـی باغ سـازی، الگوی چهاربخشـی اسـت 
کـه در بسـیاری از چهارباغ هـای ایرانـی بـه کار رفته اسـت )پیرنیا 
الگـوی  ایـن  صفـوی  اصفهـان  در  بعدهـا   .)1392 معماریـان،  و 
چهاربخشـی دوبـاره اسـتفاده و نیـز تغییراتـی در جهـت تکمیـل 
آن وارد شـد )پیرنیـا، 1378( )تصویـر 1(. یکـی از نمونه هـای بـه 
کار گرفتـه شـده در فراینـد سـاخت باغ هـای ایرانـی را می تـوان 
چهارباغ هـای صفـوی اصفهـان دانسـت. ایـن باغ هـا دارای تنـوع 
مشـخص  گوناگـون  منابـع  بررسـی  هسـتند.  بسـیاری  طرحـی 
می سـازد چهاربـاغ واژه ای کلـی اسـت کـه در بسـیاری از متـون 
برابـر بـاغ ایرانـی قـرار گرفتـه اسـت. ولـی همـه چهارباغ هـا الزاماً 
بـه چهـار بخـش تقسـیم نشـده اند. چهارباغ هـا دارای یـک محـور 
یـا چنـد محـور هسـتند. ایـن چهارباغ هـا می تواننـد بـه دو بخش، 
چهـار بخـش، شـش بخـش و ... تقسـیم شـوند. در ایـن راسـتا 
پژوهشـگران بسـیاری بـه تحلیل باغ ایرانـی پرداخته اند و هندسـه 
و تأثیرپذیـری آن را بررسـی کرده انـد و برخـی دیگـر بـه نقـد و 
تحلیـل چهاربـاغ و الگـوی چهاربخشـی پرداخته انـد )حیدرنتـاج و 
منصـوری، 1388؛ حیدرنتـاج، 1390(. در ایـن میـان عـده ای از 
پژوهشـگران بـر هندسـه، معانـی و محورهـای متفـاوت در طـرح 
چهاربـاغ تأکیـد داشـته اند )عالمـی، 1390؛ شـاهچراغی، 1393؛ 
دیگـر  ازسـوی  مینیاتورسـجادی، 1396(.  و  هاشـمی  آل  براتـی، 

برخـی از پژوهشـگران الگـوی چهارباغـی را الگـوی کاملـی بـرای 
را  تقسـیم بندی  ایـن  و  نمی داننـد  ایرانـی  باغ هـای  تقسـیم بندی 
براسـاس الگوهـای دیگـری انجـام داده انـد )حیدرنتاج و رضـازاده، 
1394(. در پژوهش هـای دیگـر بـه بررسـی اجزای باغ هـا پرداخته 
شـده و بـه خصـوص سـاختمان میانـی بـاغ تحلیـل شـده اسـت 
)متدیـن و متدیـن، 1394؛ شـکاری نیـری، 1398(. دربـاره بـاغ 
هزارجریـب توصیفات بسـیاری وجـود دارد. عده ای از سـیاحان که 
در دوران صفویـه بـه ایـران آمدنـد بـه توصیفـات شـکلی و کاربرد 
آن پرداخته انـد )دالوالـه، 1370؛ شـاردن،1372؛ تاورنیـه، 1336؛ 
کمپفـر، 1363؛ سانسـون، 1346(. همچنیـن در توصیفاتـی کـه از 
حملـه افغان هـا و دوره حکومـت آنها و ویرانی هایشـان آمده اسـت 
بـه بـاغ هزارجریـب و باغ هـای دیگـر کـه رو بـه ویرانـی بودنـد و 
وقایـع و رویداد هـا در ایـن باغ هـا اشـاره شـده اسـت )سـرگیس 
گیالنتـز، 1371(. در دوره هـای بعـد از حملـه افغان هـا سـیاحانی 
بـه اصفهـان آمـده و از آنچـه باقـی مانده بـود توصیفاتـی را به قلم 
آوردنـد )اولیویـه، 1371؛ افضـل الملـک، 1379؛ فالنـدن، 1326؛ 
المانـی، 133۵؛ ممتحـن الدولـه، 13۵3(. همچنین پژوهشـگران و 
تاریخ نـگاران بسـیاری تـا بـه امروز بـه بررسـی اصفهـان و باغ های 
آن و بـاغ هزارجریـب و تحوالت آن پرداخته اند )االصفهانی، 1368؛ 
تحویـل دار اصفهانـی، 1342؛ جابری انصـاری، 1378؛ جواهرکالم، 
1348؛ همایـی، 1390؛ شـفقی، 1381؛ هنرفـر، 13۵0؛ نعیمـا، 
138۵(. برخـی دیگـر از پژوهشـگران نیـز تجسـم شـکل گذشـته 
بـاغ هزارجریـب و وضعیـت آن در نقشـه فعلـی شـهر اصفهـان را 
و  محمودیـان  1396؛  خراسـانی،  )موسـوی  کرده انـد  بررسـی 
چیتسـاز، 1379(. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در برخـی منابـع، 
از هزارجریـب یکـی از توابـع فریـدن در اصفهـان نـام بـرده شـده 
اسـت )درهوهانیـان، 1379(. در اسـناد دیگـر، هزارجریـب نـو  نیز 
آمـده اسـت کـه هیچ کـدام از آنهـا را نباید بـا منابع مرتبـط با باغ 
هزارجریـب )مـورد بررسـی ایـن پژوهش( یکسـان در نظـر گرفت.

روش تحقیق
داده هـای ایـن پژوهـش از یـک سـو بـر پایـه اسـناد کتابخانـه ای 
شـامل سـفرنامه ها و کتاب هـای تاریخـی نهـاده شـده اسـت و از 
سـوی دیگر اسـناد ترسـیمی شـامل نقاشـی ها، عکس های هوایی، 
از  بخش هـای  کـردن  آشـکار  در  به سـزایی  کمـک  نیـز  نقشـه ها 
دسـت رفتـه بـاغ و چگونگـی آبیـاری آن نمودنـد. در بخـش دیگر 
ایـن پژوهـش از مطالعات میدانـی نگارندگان و بررسـی های محلی 
در انـدک آثـار برجای مانـده از برج هـا و مادی هـا بـرای تکمیـل 
اسـناد توصیفـی و تصویـری اسـتفاده شـد. در گام نخسـت کلیـه 
اسـناد توصیفـی که شـامل سـفرنامه ها و منابـع تاریخی بـود مورد 
مطالعـه دقیـق قـرار گرفتـه و بخش هایـی کـه کمـک بـه بازیابـی 
کالبـد بـاغ هزارجریـب می نمـود، اسـتخراج شـد. در ایـن مرحلـه 
مدلـی بـر پایه ترکیـب کلیه اسـناد توصیفی، پدید آمد و سـپس با 
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نرم افزار مدل سـازی شـد. در گام دوم، اسـناد ترسـیمی، هرکدام به 
شـکل مجزا مدل سـازی شـدند. این اشـکال و نقشـه های ترسیمی 
در کنـار بازسـازی های انجام شـده بـر پایـه اسـناد توصیفـی قـرار 
گرفتنـد. سـپس از طریـق مطالعـه مقایسـه ای  اسـناد دو بخـش 
فـوق و مدل سـازی های سـه بعدی آنهـا، مـدل نهایی باغ بـه همراه 
اجـزای آن پدیـد آمد. در بازنمایی ترسـیمی اسـناد، از نرم افزارهای 
گرفتـه  بهـره   )AutoCAD v.2013, 3Dmax v.2015( ترسـیمی 
شـد. تالش شـد بـا توجه بـه محدودیت اسـناد در بازه هـای زمانی 
گوناگـون، تغییـرات ایجاد شـده در گـذر زمـان هـم در ترسـیمات 
گوناگـون بـه نمایـش گذاشـته شـود. الزم بـه یـادآوری اسـت بـه 
دلیـل آنکـه بخـش بسـیار اندکـی از اجزای ایـن باغ هـم اکنون در 
شـهر موجـود اسـت، مدل سـازی ویژه ای بـر پایـه آنهـا امکان پذیر 
نبـود. لـذا مطالعـات میدانـی عمدتـاً بـه افزایـش دقت ترسـیمات 
قبلـی و کمـک بـه آشـکار شـدن بخش هایـی از اسـرار نهفتـه این 

انجامید. بـاغ 

باغ های جنوب زاینده رود اصفهان
سـمت  بـه  اصفهـان  شـهر  گسـترش  رونـد  در  صفـوی  دوره  در 
فرح آبـاد،  هزارجریـب،  بـاغ  شـدند.  سـاخته  باغ هایـی  جنـوب، 

سـعادت آباد از شناخته شـده ترین باغ هایـی هسـتند کـه در ایـن 
بخـش بـوده و متأسـفانه امـروز اثـری از آنهـا نیسـت )تصویـر 2(. 
اسـناد برجای مانـده حاکـی از آن اسـت کـه بخـش جنوبـی شـهر 
اصفهـان در دوره صفویـه و پس از آن، عمدتاً بـه باغ های خصوصی 
اختصـاص داشـت. تنها نـام دو بـاغ هزارجریب و فرح آبـاد به عنوان 
باغ هایـی کـه تـا حـدودی جنبـه عمومـی داشـتند در منابـع ذکر 
شـده اسـت. قـرار گرفتـن محلـه جلفـا در بخـش جنـوب غربـی 
اصفهـان و گورسـتان تخـت پوالد در بخش جنوب شـرقی، توسـعه 
ایـن بخـش را مشـروط بـه خـود کـرده بـود. از سـویی بافـت جلفا 
بـه دلیـل اقامـت ارامنـه دارای باغ هـای خصوصـی بسـیاری بـود 
کـه تنهـا مـورد اسـتفاده ارامنـه قـرار می گرفت. لـذا امـکان ایجاد 
باغ هـای عمومـی بـرای کلیـه شـهروندان، در ایـن بخـش منتفـی 
بـود. همچنیـن در محوطـه قبرسـتان تخت فـوالد، با اینکـه دارای 
فضـای سـبز اندکـی بود بـه دلیل نـوع کاربـری ویـژه اش، باغ های 
عمومـی احداث نشـدند. البته الزم به یادآوری اسـت در دوره شـاه 
عبـاس دوم در حاشـیه جنوبـی زاینـده رود بـاغ سـعادت آبـاد کـه 
بـاغ سـلطنتی و خـاص شـاه و اطرافیـان آن اسـت پدیـد آمـد. از 
سـوی دیگـر بـه شـکل ویـژه می تـوان بـه تعـدادی بـاغ خصوصی 
اشـاره کـرد کـه در جـوار خیابـان چهاربـاغ بـاال )جنوب شـهر( در 

تصویر 1. محور چهارباغ در دوران صفوی براساس توصیفات شاردن )1372(. مأخذ: رضاییان و کابلی )1391(.
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دوره صفـوی پدیـد آمدنـد. متأسـفانه اکثـر این باغ هـای عمومی و 
خصوصـی در دوران بعـد تخریـب شـدند.

هزارجریب
در روزگاران قدیم، عدد چهل و عدد هزار نماد کثرت بوده اند. این 
اعداد برای نام گذاری فضاهای معماری به کار می رفته اند. در وجه 
راستی  به  که  می شود  برداشت  این گونه  هزارجریب،  باغ  تسمیه 
هزار  پیشوند  بزرگیش،  سبب  به  بلکه  نداشته  وسعت  هزارجریب 
به کار رفته است )شاردن، 1372؛ شفقی،  باغ  این  نام  ابتدای  در 
1381(. در منابعی هزارجریب را به معنای هزار آرپان1 آورده اند، و 
مساحت آن را بیش از شش هزار آرپان توصیف کرده اند )سانسون، 
1346(. در منابع دیگر، واژه هزار در نام این باغ را از میزان کشت 
آن دانسته اند، به گونه ای که در این باغ، به اندازه هزار سطل بذر 
باغ  را  هزارجریب  باغ   .)1363 )اولئاریوس،  بکارند  می توانستند 
عباس آباد نیز می گفته اند چرا که عمارات هزارجریب را شاه عباس 

کبیر به وجود آورده بود )هنرفر، 13۵4(.
بـاغ هزارجریـب در کشـور ایـران، جنوب شـهر اصفهـان، در دامنه 
کـوه صفـه، انتهـای خیابـان چهاربـاغ قـرار داشـته اسـت. امـروزه 
در بخـش عمـده ای از مـکان ایـن بـاغ، دانشـگاه اصفهـان و مرکـز 
آموزشـی توپخانه و محالت مسـکونی شـهر )مرداویـج، بهار آزادی 

و کاویـان( جـای گرفته انـد )تصویـر 3(.
وضعیت باغ هزارجریب در دوره صفوی بر پایه اسناد  •

مکتوب 
از اسـنادی کـه در یادداشـت های به جامانـده از دوران مختلـف بـه 
صـورت کتـاب یـا سـفرنامه ها حاصـل می شـود، از پیـش از دوران 
صفـوی و تبدیـل اراضـی ایـن منطقـه از شـهر اصفهـان بـه بـاغ 
اطالعاتـی در دسـت نیسـت.  بـا توجـه بـه نحـوه گسـترش شـهر، 

احتمـاالً ایـن بخـش در پیـش از صفویه بـه صورت زمین هـای بایر 
بـوده اسـت. براسـاس آنچـه مورخیـن نوشـته اند بعـد از آنکه شـاه 
عبـاس اصفهـان را به عنـوان دولتخانـه خـود قـرار داد، سـاخت و 
سـازهای زیـادی در شـهر صـورت گرفـت و در ایـن راسـتا باغ های 
هزارجریـب،  بـاغ   .)1337 )ترکمـان،  آمدنـد  پدیـد  نیـز  زیـادی 
یکـی از ایـن باغ هـا بـوده اسـت کـه در انتهـای خیابـان چهاربـاغ 
در سـمت جنـوب شـهر قـرار داشـته و دارای بخش هایـی از جملـه 
کاخ، حرمسـرا و چندیـن حـوض بـوده اسـت )المانـی، 133۵(. باغ 
هزارجریـب ماننـد باغ هـای ملـی اروپـا، بـا آن کـه متعلـق به شـاه 
بـوده امـا مـردم عادی نیـز می توانسـتند به عنـوان تفرجـگاه در آن 
گـردش کـرده و از میوه هـای آن اسـتفاده کنند. این بـاغ هم دارای 
درختـان میـوه و هم دارای گیاهانی بوده اسـت که مصـرف دارویی 
داشـتند و بخشـی از درختـان آن را، درختان پده )سـایه انداز بدون 
میـوه( در بـر می گرفته انـد )دالوالـه، 1384(. شـکارگاه هایی نیـز 
در اطـراف بـاغ بنـا شـده بـوده )جواهـرکالم، 1348( بـه گونـه ای 
کـه برخـی سـیاحان از بـاغ وحشـی در آن صحبـت کرده انـد کـه 
همـراه بـا شـاه سـلیمان بـه آن جـا رفته انـد )اولئاریـوس، 1363(. 
بـه بیانی دیگر شـاه سـلیمان صفوی معمـوالً برای گـردش و تغییر 
آب و هـوا بـا بـزرگان دربـار سـوار بـر اسـب حرکـت می کـرده و 
از ایـن گردشـگاه گذشـته و بـرای استنشـاق هـوای لطیف تـر بـه 
بـاغ هزارجریب می رفته اسـت )سانسـون، 1346(. از منابع مختلف 
این گونـه برداشـت می شـود که سـطح بـاغ را کرت هایی فـرا گرفته 
بـوده کـه بـا شـیب مختصـری کـه داشـته، یکـی باالتـر از دیگری 
قـرار داشـته اند )دالواله، 1384(. در توصیفاتی کـه از دوران صفوی 
در دسـت می باشـد، می تـوان این گونـه برداشـت کـرد کـه طـول و 
عـرض بـاغ هزارجریب تقریبـاً معـادل 1610 متر بـوده و همچنین 
اختـالف ارتفـاع باالتریـن و پایین ترین سـطح آن حـدود 30/ 3 متر 

تصویر 2. باغ های جنوب اصفهان در دوران صفوی. مأخذ: تصویر هوایی از google.com و افزونه ها از نگارندگان.
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بـوده اسـت. ایـن سـطوح )کرت هـا( توسـط راه هـای شـیب دار بـه 
یکدیگـر ارتبـاط می یافته انـد )شـاردن، 1372(. در منابعی مختلف 
تعـداد طبقـات بـه گونـه ای متفـاوت آمـده اسـت. بـه صورتـی که 
در منبعـی تعـداد طبقـات برابـر نـه )ترکمـان، 1337( و در منبعی 
دیگـر تعـداد آن ده طبقـه ذکـر شـده اسـت  )االصفهانـی، 1368( 
)تصویـر 4(. امـا در توصیفـات دیگـری در همـان دوره تاریخـی باغ 
را دارای شـانزده طبقـه )Herbert, 1928( )تاورنیـه، 1336( و در 
جایـی دیگـر دوازده طبقـه )کـرت( دانسـته اند )شـاردن، 1372؛ 
اولیویـه، 1371(. از آخریـن کـرت کـه از همـه بلندتـر اسـت نهری 
)جـوی سـفید( عبـور می کـرده و بـه دیـوار شـرقی ختـم می شـده 
اسـت )دالوالـه، 1384( )تصویـر 4(. مسـیر حرکـت آب در جـوی 
سـفید از غـرب بـه شـرق بـوده اسـت. چندیـن آبشـار و حوضچـه 
ایـن نهـر قـرار داشـته اسـت )تاورنیـه، 1336؛  در طـول مسـیر 
االصفهانـی، 1368(. عـالوه بـر ایـن، بـاغ بـه بخش هـای گوناگونی 
تقسـیم شـده بـوده اسـت، بـه گونـه ای کـه هـر چهـار کـرت یـک 
بخـش را تشـکیل می دادنـد و از میـان آنهـا راه هـا و جوی های آب 
متعـددی گـذر می کردنـد. در میـان ایـن بخش هـا دو راه عمـود بر 
هـم جـای داشـته و پیرامـون بخش هـا نیـز کانال هـای آب جـای 
گرفتـه بـود. بـاغ دارای پانـزده خیابـان بـوده اسـت، دوازده خیابان 
عرضـی )غربـی- شـرقی( و سـه خیابـان طولـی )شـمالی-جنوبی( 
داشـته اسـت کـه بـر روی آنهـا طاق نماهایـی بـه فواصل مشـخص 
قـرار گرفتـه بـوده انـد )شـاردن، 1372( )تصویـر ۵(. همچنیـن از 
خیابـان میانـی )شـمالی- جنوبـی(، نهـری عبور می کرده اسـت که 
پیرامـون آن سـنگ چین شـده بـود )تاورنیـه، 1336(. دو طرف این 
خیابان هـا دو ردیـف چنـار بلند کاشـته بوده انـد )کمپفـر، 1336(. 
)شـاردن،  بـود  گوناگـون  اشـکال  بـا  دارای چندیـن حـوض  بـاغ 
1372(. حـوض میانـی بـه شـکل هشـت ضلعی کـه پیرامـون آن 

فواره هایـی جـای داشـتند )Herbert, 1928( )تصویـر 7(، حوضـی 
دیگـر بـه شـکل دوازده ضلعـی منتظـم بوده اسـت و حـوض بزرگ 
هشت گوشـه دیگـری نیـز در چهارمیـن تـراز جـای داشـته اسـت. 
اطـراف ایـن حـوض، بـه فواصـل متسـاوی چندیـن فـواره کوچک 
قـرار داشـته اند )شـکل 4(. حـوض دیگـری نیـز در تـراز دهـم، بـه 
همـان انـدازه و شـکل حوض چهـارم وجود داشـته اسـت )تاورنیه، 
1336( )تصویـر (. در نزدیـک و در دو سـوی هـر حـوض عمـارت 
کاله فرنگی مرتفعی دیده می شـده اسـت )کمپفر، 1336؛ شـاردن، 
1372؛ careri, 1727(. همچنیـن آب تمامـی حوض هـا از جـوی 
میانـی تأمیـن می شـده اسـت )Herbert, 1928(. با توجه به اسـناد 
توصیفـی، بـاغ هزارجریب دارای سـه عمـارت بر روی محـور میانی 
بوده اسـت که هر سـه سـاختمان، چهارگوش و نسـبتاً مرتفع بودند 
)کمپفـر، 1336( ) تصویـر 4(. عمـارت ابتدایـی و انتهایـی شـبیه 
یکدیگـر بودنـد و در وسـط، عمارت کاله فرنگی قرار داشـته اسـت. 
ایـن عمـارت از نوع چشـمه عمارت بـوده و بر روی آب قرار داشـته 
اسـت. چشـمه عمارت ها کاربردهای گوناگونی چـون زیبایی، دوری 
از سـر و صدا، ورزشـی و ... داشـته اند )شـکاری نیری، 1398(. این 
عمـارت سـه طبقـه و به اندازه ای بزرگ و وسـیع بوده کـه 200 نفر 
می توانسـتند در آن گـرد هـم بنشـینند )شـاردن، 1372( )تصویـر 
6(. عمـارت ورودی در جنـوب خیابـان چهاربـاغ بـاال جـای گرفتـه 
بوده اسـت و عمارت سـوم در سـمت جنوبی باغ قرار داشـته اسـت. 
عمـارت میانی از دو قسـمت تشـکیل شـده بـوده، عمارتـی با نمای 
آجـری بـر مبنـای طـرح چهارایوانی و تـاالری با سـتون های چوبی 
 )Herbert, 1928( کـه حوضـی بـزرگ را در بـر می گرفتـه اسـت
)تصویـر 4(. در بخـش شـمالی بـاغ، عمارتي براي حرم سـلطنتي با 
طرحـی مشـابه کاروانسـراهای میان راهـی بنا گردیده بـود )تصویر 
8(. در بخش پیشـین حرم سـلطنتی، اسـتخري وجود داشـته است 

تصویر 3. موقعیت جغرافیایی هزارجریب در نقشه جامع اصفهان. مأخذ: اسناد سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان.
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تصویر 4. بازنمایی پالن باغ هزارجریب در دوره های مختلف براساس اسناد توصیفی. مأخذ: نگارندگان.

توصیفات  براساس  میانی  خیابان  هزارجریب،  باغ  از  بخشی  بازنمایی   .۵ تصویر 
شاردن )1372(. مأخذ: نگارندگان.

 .)Herbert, 1928( تصویر 6. بازنمایی ساختمان میانی براساس توصیفات هربرت
مأخذ: نگارندگان.

  

 (۷۳۳۱) دالواله (۷۳۳۱ترکمان )

  

Herbert (8291) ( ۷۳۱۱شاردن) 

 

  

 (۷۳۱۳کمپفر ) (۷۳۳۱تاورنیه )

 

(1928)
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)کمپفـر، 1336(. سـاختمان حرمسـرا به گونه ای طراحی شـده بود 
کـه افـزون بر بازنمود شـکل کاروانسـرا در دیدگاه سـیاحان همانند 
سـاختمان خوابـگاه بـه چشـم می آمـد )careri, 1727(. یکـی از 
پژوهشـگران، تنهـا بـر پایـه توصیفات یـک منبع تاریخـی )کمپفر( 
فرضیـه خاصـی را مبنـی بـر وجـود یـک دیـوار عرضی سرتاسـری 
کـه بـاغ را به دو قسـمت تقسـیم می کنـد ارائه داده اسـت )عالمی، 
1390(. تحلیل هـای نگارنـدگان آشـکار سـاخت بـه چنـد دلیـل 
وجـود ایـن دیـوار در میـان بـاغ هزارجریـب صحیـح نمی باشـد. با 
مطالعـه دقیـق طـرح کمپفـر در بـاغ اثـر دیواری مشـخص اسـت، 
ولـی ایـن دیـوار در محـور میانـی عرضـی بـاغ قـرار نگرفته اسـت. 
ایـن دیـوار همـان گونـه کـه کمپفـر ذکر کـرده، بـرای جـدا کردن 
سـاختمان حـرم و پیرامونـش از محیط اطـراف بوده اسـت )تصویر 
10(. حتـی در طرح هـای دیگـر کـه کمپفـر از عناصـری ماننـد 
حوض هـا و آب نما هـا کشـیده اسـت بـا وجـود ایـن کـه جزئیـات 
زیـادی در آنهـا دیـده می شـود بـه هیـچ عنـوان دیـوار منطبـق بر 
محـور میانی عرضی در آن تصاویر قابل مشـاهده نیسـت. همچنین 
سـیاحان بسـیاری که بـاغ را شـخصاً بازدیـد کرده اند محـور میانی 
عرضـی بـاغ را مسـیر عبـور افـراد بیـان کرده انـد. می تـوان بیـان 
داشـت آنچـه کـه باعـث شـده اسـت ایـن فرضیـه نادرسـت مطرح 
شـود تحلیـل مبتنـی بـر یـک سـند بـدون دقـت در آن و بـدون 
مطالعـات مقایسـه ای با سـایر اسـناد اسـت. در هیچ کدام از اسـناد 
تصویـری گوناگـون بـر جـای مانـده از این باغ کـه عمدتـاً در زمان 
آبادانـی این باغ ترسـیم شـده اسـت چنین دیـواری وجود نـدارد. و 
دلیـل دیگـر آن کـه در عکس هـای هوایی سـال 1323 و 133۵ به 
خوبـی محـور میانـی عرضی باغ قابل مقایسـه با محور هـای دیگری 
اسـت کـه به عنـوان خیابـان در این باغ به کار رفته اسـت. از سـوی 
دیگـر افـرادی هنـوز در قید حیات هسـتند که بـاغ را در دهه 20 و 
30 خورشـیدی سـده حاضـر کـه هنـوز کلیت بـاغ پا برجا بـوده به 
یـاد دارنـد. در مطالعـات تاریخ شـفاهی، محور فوق به عنـوان محور 
گذرنـده فـرد پیـاده یـا بـه بیانی دیگـر یکـی از همـان خیابان های 
عرضـی شناسـایی شـد. از ایـن رو هیـچ کـدام از دو فرضیـه فـوق 

یعنـی دیـوار بـودن یـا نهـر آب بـودن ایـن محـور صحیح نیسـت. 
از سـوی دیگـر در غـرب خیابـان در کنـار حـرم نیـز میدانـی برای 
چـوگان قـرار داشـته اسـت )Herbert, 1928( )تصویـر 4(. درخـت 
چنـار در محـور شـمالی-جنوبی و درخـت کاج در محـور شـرقی-

غربـی بیشـتر به کار رفتـه بـود )کمپفـر، 1336(. هزارجریب عالوه 
بـر تفرجگاه، محـل رویدادهای دیگـری چون مراسـم قربانی کردن 
شـتر بـوده اسـت. مطالعـات میدانـی و بررسـی اسـناد برجای مانده 
از زمـان صفـوی حاکـی از وجـود چهار بـرج کبوتر در چهار گوشـه 
بـاغ اسـت )شـفقی، 1381(. برجـی کـه در گوشـه  جنوب شـرقی 
بـاغ بـوده اسـت، بـرج اقبـال ) اخبـار(، بـرج شـمال غربـی، بـرج 
خونـی و بـرج جنـوب غربـی بـه نـام کاکاسـیاه خوانده می شـده اند 
)همایـی، 1390( )تصویـر 11(. نام برج دیگر در اسـناد ذکر نشـده 
اسـت. برخـی از پژوهشـگران باغ هـای ایرانـی را به سـه دسـته باغ 
حیـاط، بـاغ تخـت و باغ جزیـره اصلی تقسـیم کرده انـد )حیدرنتاج 
و رضـازاده، 1394(. تحلیـل ویژگی هـای کالبـدی و کارکـردی باغ 
هزارجریـب آشـکار سـاخت کـه ایـن بـاغ می توانـد مجموعـه ای از 
مشـخصات هـر سـه دسـته بـاغ فـوق را داشـته باشـد. بـا مقایسـه 
توصیفـات مختلـف آشـکار می شـود کـه در زمـان صفویـه نیـز باغ 
دچار تغییراتی شـده اسـت. برخـی از این تغییرات کاماًل  مشـخص 
تغییـرات کـه در متـون مختلـف دیـده  از  هسـتند ولـی برخـی 
می شـود را می تـوان ناشـی از دقت ناکافی سـیاحان یا نویسـندگان 
دانسـت. در اواخـر دوران صفـوی و بـا تضعیـف حکومـت ایـن بـاغ 

کم کـم ویران شـد.
تا  • بازه زمانی حمله افغان  وضعیت باغ هزارجریب در 

پایان دوره زندیه بر پایه اسناد مکتوب
اطالعـات اندکـی از بـاغ هزارجریـب در این دوره در دسـت اسـت.  
االول 114۵  ربیـع  پنج شـنبه 9  بـاغ در شـب  ایـن  نادرشـاه در 
هجـری، شـاه تهماسـب را دعـوت می کنـد. در ایـن بـاغ نادرشـاه، 
تاج پادشـاهی شـاه تهماسـب را برمی دارد. این باغ در این دوره رو 
بـه ویرانـی نهـاد و گیاهانش عمدتاً خشـک شـدند. این نوشـتار که 
متعلـق بـه دوره معاصـر اسـت بـدون ارائـه هرگونه سـند تاریخی، 

 .)1336( تاورنیه  توصیفات  اساس  بر  ضلعی،  هشت  بازنمایی حوض   .7 تصویر 
مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. بازنمایی حرمسرا براساس توصیفات کمپفر )1363(.
مأخذ: نگارندگان.
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وضعیـت سـاختمان های بـاغ را به صـورت کاماًل تخریب شـده ذکر 
کرده اسـت )جواهـرکالم، 1348(.

پایه اسناد  • بر  باغ هزارجریب در دوره قاجار  وضعیت 
مکتوب

سـیاحان دوره قاجـار، بـاغ را دارای دوازده تـراز ارتفاعی دانسـته اند.  
منابـع ایـن دوره از وجـود نهرهـا، آبگیر هـا و فواره هـا یـاد کرده انـد. 
در ایـن زمـان تنهـا کوشـک میانـی برجای بوده اسـت. اسـناد زمان 
قاجـار عمدتـاً توصیفـات بـاغ را با وضعیت نامناسـب و رو بـه ویرانی 
گذاشـته آن همـراه کرده انـد )اولیویـه، 1371( )تصویـر 9(. امـا در 
همیـن دوره برخـی منابـع بـه توصیف ویژگی هـای بـاغ پرداخته اند. 
ایـن منابـع  بـاغ را دارای ده طبقـه دانسـته اند. در سـال 12۵۵ 
محمدشـاه از ایـن بـاغ دیدن کـرد. نهرهـای آب و همچنیـن میزان 
آبـی کـه از زاینـده رود بـه ایـن بـاغ منتقـل می شـد نظـر شـاه را به 
خـود جلـب کـرد. بنابرایـن جهت سرسـبزی بیشـتر باغ دسـتور به 
بازسـازی سـایر نهرها و بازگرداندن آب از زاینده رود به جوی سـفید 
می دهـد. همچنیـن توصیـف کرده انـد کـه خیابانی وسـط بـاغ قرار 
داشـته اسـت و پیرامـون آن درختـان میـوه و گل بوده انـد. پـس از 
بازسـازی محمدشـاه ایـن بـاغ تـا 30 سـال تفرجـگاه مردم بـود، تا 
آن کـه آب جـوی سـفید را دوبـاره قطـع نمودند و بـاغ از رونق افتاد 
)االصفهانـی، 1368( )تصویـر 9(. بـه گونـه ای که در دوره سـلطنت 
ناصرالدیـن شـاه، بـاغ هزارجریـب سـاختمان هایش خراب شـده بود 
و درختانـش از میـان رفتـه بوده انـد، امـا دیوارهایـش همچنـان برپا 
بـود )تحویـل دار اصفهانـی، 1342(. در همـان دوره ظـل السـلطان 
کـه حاکـم اصفهـان بوده اسـت آب مـادی هزارجریـب را قطع کرده 
اسـت. در زمان او گزارشـی از تعمیر و احیاء هزارجریب نیامده اسـت 
)همایـی، 1390(.  لشـگریان و نظامیـان بـه بـاغ هزارجریـب که به 
صحرایـی تبدیـل شـده بـود، می رفتنـد و در آنجـا به مشـق نظامی، 
دوران  همیـن  در  می پرداختنـد.  سنگرسـازی  و  تـوپ  تیرانـدازی 
عمـارت سـردر هزارجریب بـه ابراهیم خان فراشباشـی برای تخریب 
واگـذار می گـردد. وی از مصالـح آن بـرای خـود خانـه ای سـاخته و 

نیـز باقیمانـده مصالـح را برای تکمیـل عمارت ظل السـلطان در باغ 
ابریشـم، بـه آنجـا می فرسـتد )ممتحـن الدولـه، 13۵3(. در دوران 
بعـدی کـه عمـارات مختلـف صفویه توسـط ظل السـلطان بـه افراد 
خـاص واگـذار شـد، میـرزا محمـد علـی نجفـی فرزند شـیخ محمد 
باقـر، بـاغ را از دولـت خریـد. پـس از مـرگ وی، بـرادرش نـوراهلل به 
همـراه محمـد حسـین کازرونـی بخش هایی از بـاغ را احیـا و در آن 
سـاختمان هایی بنـا می کننـد. این بـاغ  در اواخـر دوران قاجار هنوز 
آبـادان بـوده اسـت بـه گونـه ای که مراسـم اسـتقبال از احمدشـاه و 
سردارسـپه در آن صـورت گرفـت. سـپس در دوران بعـد بـا تأییـد 
دولت، مسـیر اصفهان به شـیراز از میان این باغ )توسـط مالکین آن 
کازرونـی و نـوراهلل نجفی( عبور داده شـد )جابری انصـاری، 1378(.

پایه  • بر  قاجار  دوره  از  پس  هزارجریب  باغ  وضعیت 
اسناد مکتوب

در دوره پهلـوی کـوی کارمنـدان، اداره راهنمایـی و رانندگـی و 
دانشـگاه اصفهـان در مـکان ایـن بـاغ احـداث گردیدنـد. همچنین 
خیابـان هزارجریـب در میـان ایـن بـاغ احـداث شـد کـه زمیـن 
قدیمـی بـاغ را بـه دو بخش  تقسـیم کـرد )عالمـی، 1390(. از باغ 
وسـیع هزارجریب، قسـمتی از حصار غربی آن باقی بوده اسـت که 
آن را دیـوار شـاه عباسـی مي نامیدنـد )شـفقی، 1381(. از عناصـر 
باقـی مانـده دیگـر در ایـن زمـان، دو بـرج کبوتـر2 بـود )موسـوی 
خراسـانی، 1396( )تصویـر 10(. برج هـای باقی مانـده یکـی بـرج 
جنـوب غربـی اسـت، که درون  دانشـگاه اصفهان قرار گرفته اسـت 
و دیگـری بـرج جنـوب شـرقی که در انتهـای خیابان شـیخ صدوق 
قـرار گرفتـه اسـت )محمودیـان و چیتسـاز، 1379( )تصویـر 12(. 
ایـن برج هـا از انـواع اسـتوانه ای اسـت و در برج جنـوب غربی، تنها 
بدنـه خارجـی به صـورت موج دار اسـت و بدنـه داخلی اسـتوانه ای 
اسـت. امـا در بـرج جنـوب شـرقی دیواره هـای خارجـی و داخلـی 

هـردو مـوج دار هسـتند )طباطبایـی زواره، 1396(.
وضعیت باغ هزارجریب بر پایه اسناد تصویری •

اسـناد تصویـری مرتبـط بـا ایـن بـاغ را می تـوان در چنـد دسـته 

تصویر 9. بازنمایی پالن های توصیف شده باغ هزارجریب در دوران قاجار براساس اسناد توصیفی. مأخذ: نگارندگان.
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نقشۀ هوایی اصفهان، 1322.نقشۀ اصفهان بودوین، 1312.

نقشۀ چریکوف، 1288.نقشۀ هوایی اصفهان، 133۵.

بارنمایی باغ هزارجریب و فرح آباد بر پایه سند تصویری باپتیست و انمور

ساختمان ورودی باغ هزارجریب از دید چهارباغ براساس اسناد تصویری دوبروین و بازنمایی آن.

ساختمان ورودی باغ هزارجریب از دید چهارباغ براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.

تصویر 10. بازیابی اسناد تصویری. ترسیم و مدل سازی: نگارندگان.
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ادامه تصویر 10. بازیابی اسناد تصویری. ترسیم و مدل سازی: نگارندگان.

ساختمان ورودی باغ هزارجریب از دید درون باغ براساس اسناد تصویری یوزوکچیان )1380( و بازنمایی آن.

مسیر چهارباغ باال منتهی به باغ هزارجریب براساس اسناد تصویری شاردن )1372( و بازنمایی آن

ساختمان میانی باغ هزارجریب براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.

ساختمان انتهایی باغ هزارجریب براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.

مسیر میانی باغ هزارجریب منتهی به ساختمان میانی براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.
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ادامه تصویر 10. بازیابی اسناد تصویری. ترسیم و مدل سازی: نگارندگان.

مسیر میانی باغ هزارجریب براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.

حوض و فواره های باغ هزارجریب براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.

کوشک های پیرامون باغ هزارجریب براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.

عمارت میانی باغ هزارجریب و قرارگیری آن روی آب براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.

پالن باغ هزارجریب براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.
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ادامه تصویر 10. بازیابی اسناد تصویری. ترسیم و مدل سازی: نگارندگان.

دیوار ساختمان حرمسرا براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( باغ هزارجریب و بازنمایی آن.

برج کبوتر هزارجریب براساس اسناد تصویری و بازنمایی آن.

برج کبوتر هزارجریب براساس اسناد تصویری و بازنمایی آن.

برج کبوتر هزارجریب براساس اسناد تصویری مادام دیاالفوا و بازنمایی آن.

برج کبوتر هزارجریب براساس اسناد تصویری کمپفر )1363( و بازنمایی آن.
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اسـناد ترسـیمی اسـت کـه  تقسـیم بندی کـرد. بخـش نخسـت 
عمدتـاً شـامل نقشـه های دوبعـدی و سـه بعدی بـاغ هزارجریـب و 
محیـط پیرامونـی آن اسـت. برخی از این اسـناد که عمدتاً توسـط 
سـیاحان بـه تصویـر کشـیده شـده اند دارای دقت زیادی نیسـتند. 
بخـش دوم تصاویـری اسـت که توسـط دوربین ثبت شـده اسـت. 
ایـن تصاویـر عمدتـاً بخشـی از جنوب شـهر را نشـان می دهند که 
در آن قسـمت هایی از بـاغ هزارجریـب آشـکار اسـت. متأسـفانه 
بـه دلیـل کوتـاه بـودن عمـر صنعـت عکاسـی تعـداد عکس هـای 
تاریخـی بسـیار انـدک اسـت. از سـوی دیگـر همان گونه کـه بیان 
شـد مشـکل دیگـر، ایـن اسـت کـه ایـن گونـه تصاویر هیـچ کدام 
عکس بـرداری  هزارجریـب،  بـاغ  کشـیدن  تصویـر  بـه  هـدف  بـا 

نشـده اند.

آبیاری باغ هزارجریب
نموده انـد.  ذکـر  را  متفـاوت  آبیـاری  شـیوه  دو  گوناگـون  اسـناد 
در دسـته اول، سرچشـمه آب، کـوه صفـه برشـمرده شـده اسـت 
)careri, 1727(. امـا نویسـندگان دیگـر، منبـع اصلـی آب بـاغ را 
رودخانـه زاینـده رود ذکـر کرده انـد )تحویـل دار اصفهانـی، 1342( 
اسـناد  بررسـی  نیـز  و  میدانـی  مطالعـات   .)1368 )االصفهانـی، 
تصویـری همچـون نقشـه های گذشـته، ایـن فرضیـه را محتمـل 
می دانـد.  بـر پایه ایـن منابع، آب رودخانـه زاینده رود ابتدا توسـط 
مـادی شـایج بـه سـه شـاخه، جـوی سـیاه، جـوی سـفید و جوی 
سـرخ تقسـیم شـده، وارد باغ دریاچه می شـده اسـت. سپس جوی 

سـفید امتـداد یافته و بـه باغ هزارجریب می رسـیده و آن را آبیاری 
می کـرده اسـت )جنـاب، 1386(.

 بعد هـا ظـل السـلطان کـه مالـک اراضـی باالدسـت لنجـان شـد، 
جـوی سـیاه و جـوی سـفید را قطـع کـرد، بـه طـوری کـه دیگـر 
آب بـه حوالـی شـهر نمی رسـید. در نتیجـه هزارجریـب و اراضـی 
تخـت فـوالد نیز بایـر گردیـد )همایـی، 1390(. منابعـی دیگر نیز 
تأکیـد بـر آبیـاری بـاغ هزارجریـب از سـه جـوی دارنـد )کمپفـر، 
1363(. براسـاس شـواهد میدانـی جـوی سـفید در باالترین طبقه 
بـاغ هزارجریـب قـرار داشـته و بـه آن نهـر هزارجریـب نیـز گفتـه 
می شـده اسـت )تصاویر 13 و 14(. سـند دیگر حاکی از آن اسـت 
کـه جوی سـفید خـود شـاخه ای از مادی شـایج اسـت. درحالی که 
مطالعـات میدانـی و تحلیـل بر روی اسـناد این نظـر را رد می کند. 

بحث و نتیجه گیری
بـاغ هزارجریـب کـه زمانـی یـک بـاغ شـاهی و زمان هایـی دیگـر 
بـاغ عمومـی بـوده، در گـذر زمـان بـه طـور کلـی از میـان رفتـه 
اسـت. منابـع تاریخـی و سـفرنامه ها تـا حـدودی بـه توصیـف این 
بـاغ پرداخته انـد. اسـناد تصویـری چنـدی نیـز از ایـن بـاغ برجای 
مانـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه امـروزه شـواهد اندکـی از 
ایـن بـاغ در مطالعـات میدانـی آشـکار اسـت. بازنمـود این بـاغ بر 
پایـه اسـناد توصیفـی در کنار اسـناد تصویـری انجام گرفته اسـت. 
مطالعـات میدانـی نگارندگان در کنار اسـناد فوق به عنـوان ابزاری، 
جهـت آشکارسـازی برخـی از ویژگی هـای ازدسـت رفتۀ ایـن بـاغ 

تصویر 12. برج هزارجریب واقع در دانشگاه اصفهان. مأخذ: آرشیو نگارندگان.تصویر 11. برج هزارجریب واقع خیابان شیخ صدوق اصفهان. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. یافته هـای ایـن پژوهـش را می تـوان 
در قالـب چهـار نظـام اصلی بـاغ شـامل راه، گیاه، سـاختمان و آب 

جـای داد.
در بخـش راه می تـوان اشـاره بـه راه هـای اصلـی و راه هـای فرعـی 
نمـود. راه اصلـی بـاغ شـمالی-جنوبی بـود و در محـور میانـی آن 
ایـن راه، مسـیر جـوی آب اصلـی  بـود. در میـان  جـای گرفتـه 
بـاغ جـای داشـت. راه هـای فرعـی دیگـری جهـت دسترسـی بـه 
سـاختمان ها، طراحـی شـده بـود کـه بـه مـرور زمـان، مسـیر این 

راه هـا نیـز تغییـر کردند.

 در بخـش گیاهـان در بـاغ هزارجریـب، انـواع درختـان و گیاهان، 
اعـم از درختـان میـوه، دارویـی و غیـره وجـود داشـته اند. نحـوه 
قرارگیـری درختـان بـه گونه ای بـوده، که محور شـمالی-جنوبی را 
بـا درختـان چنار و محـور شـرقی-غربی را با درختان کاج آراسـته 

بوده انـد.
در  گوناگونـی  اختالف هـای  نیـز  بـاغ،  ایـن  سـاختمان  نظـام  در 
اسـناد توصیفـی و تصویـری متعـدد دیـده می شـود ولی بـا تحلیل 
موشـکافانه و مقایسـه بیـن کلیـه اسـناد می تـوان دریافـت که باغ 

دارای چنـد گونـه سـاختمان بـوده اسـت. 
کوشـک اصلـی کـه در میـان بـاغ جـای داشـته اسـت و آن را 
سـه  دارای  برشـمرد  بـاغ  سـاختمان  تریـن  مرتفـع  می تـوان 
طبقـه بـوده اسـت. از سـوی دیگـر چهـار عـدد کوشـک کوچـک 
در سـمت شـرق و غـرب دو حـوض میانـی جـای داشـته اند. دو 
سـاختمان مرتفعـی کـه امـکان دسترسـی و ورود بـه ایـن بـاغ 
شـمالی-جنوبی  میانـی  محـور  در  اسـت،  می کـرده  فراهـم  را 
جـای داشـتند. سـاختمان جنوبـی احتمـاالً ورودی فرعـی بـرای 
باغبان هـا و خدمـه بـوده اسـت و سـاختمان شـمالی کـه ورودی 
اصلـی بـاغ بـوده اسـت، همچـون سـردری مرتفـع بـا پیـش فضا 
ایـن سـاختمان را می تـوان  بـود.  در سـه طبقـه سـاخته شـده 
شـاخصه  به عنـوان  کـه  برشـمرد  بـاغ  سـاختمان  باشـکوه ترین 
بـاغ هزارجریـب نیز شـناخته می شـود. ایـن سـاختمان همچنین 
اتاق هـا و فضاهای جنبی بسـیاری داشـته اسـت. سـاختمان دیگر 
سـاختمان حرمسراسـت کـه در بخش شـمال غربی بـاغ در میان 
کرت هـا جـای داشـته اسـت. ایـن سـاختمان را بـه فرمـی شـبیه 
کاروانسـراهای ایرانـی طراحـی کـرده بودنـد. در نهایـت برج های 
کبوتـر که تنها شـاخصه سـاختمانی موجـود و باقی مانـده این باغ 
سـترگ هسـتند در گذشـته چهار عدد بودند که در چهار گوشـه 

تصویر 14. بخش باقی مانده از نهر جوی سفید در دانشگاه اصفهان.
مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 13. سیستم آبیاری باغ هزارجریب براساس نهر جوی سفید. مأخذ: تصویر هوایی از google.com و افزونه ها از نگارندگان برپایه مطالعات میدانی.
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پی نوشت ها
1. واحدی برای اندازه گیری سطح است که در زمان گذشته در کشور فرانسه به کار 

می رفته است.
2. در قدیم در کنار باغ ها و کشتزارها، معموالً برج های کبوتری بنا می شده تا کود حاصل از 
آن در باغبانی و زراعت مصرف شود. باغ هزارجریب هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

بـاغ جـا گرفتـه بودند. البتـه در برخـی منابع ترسـیمی تعداد این 
برج هـای کبوتر را شـش عـدد ترسـیم نموده اند که دو بـرج دیگر 
در میـان دو دیـوار شـمالی-جنوبی جـای داشـته اسـت. محوطـه 
بـاغ توسـط دیـواری از محیـط پیرامـون جدا می شـده اسـت. این 
دیـوار کـه تزیین چندانی نداشـته در چهار گوشـه بـه برج ها و در 

میانـه شـمال و جنـوب بـه ورودی هـا متصـل بوده اسـت. 
در نظـام آب ایـن بـاغ بـه دو دسـته از منابـع آبی می توان اشـاره 
نمـود: آب در حـال حرکـت و منابـع آبـی سـاکن. دو نهـر یکـی 

در بـاال و یکـی در میـان بـاغ جـای گرفتـه بـود، که آب ایـن باغ 
را تأمیـن می کردنـد. نهـر باالیـی  بـا نـام جـوی سـفید شـناخته 
می شـده اسـت. ایـن نهـر بـاغ را بـه صـورت شـرقی-غربی طـی 
می کـرده و سـپس بـه  سـوی سـاختمان انتهایـی بـاغ رفتـه و 
از بـاغ خـارج می شـده اسـت. نهـر میانـی در راسـتای شـمالی 
جنوبـی، بـاغ را طـی کـرده و سـپس از بـاغ  بـه سـمت چهاربـاغ 
بـاال می رفتـه اسـت. این نهـر با نـام هزارجریـب خوانده می شـده 

اسـت )تصاویـر 1۵و16(. 

تصویر 1۵. بازنمایی نهایی باغ هزارجریب. ترسیم و مدل سازی: نگارندگان.

تصویر 16. بازنمایی نهایی باغ هزارجریب. ترسیم و مدل سازی: نگارندگان.
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